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BÆREDYGTIG BIBLIOTEKSBELYSNING 

Fischer Lighting har udviklet en serie af lysløsninger til biblioteker, der giver både litteraturen, 
brugerne og personalet den bedst mulige belysning. 

Biblioteket som kulturinstitution står overfor en stor udfordring med at rumme tidens tendenser og 
medievaner. Udlånstallene falder, men samtidig ses en stigning i fysiske besøg, samt en stigning i 
aktiviteter og kulturelle arrangementer. Alt sammen med det formål at fastholde brugere, men også 
for at lokke nye til. 

Den nye brug af biblioteksfaciliteterne stiller også nye krav til belysningen. Den skal være fleksibel, 
energibesparende og let at betjene, men det er langt fra tilfældet på mange af landets biblioteker. 
Armaturerne er udtjente og udseenet passer ikke længere ind, der er mangel på fleksibilitet, eller 
tiden er løbet fra lyskilderne og energiregningen er for høj. 

Vores serie af løsninger sikrer at I er garanteret en stor energibesparelse, fremtidssikret belysning, 
og en ren samvittighed. Alle vores løsninger er produceret efter cirkulære og bæredygtige principper. 

God læselyst!



ET FLEKSIBELT KONCEPT LYS DER FREMMER SUNDHEDEN BÆREDYGTIGT PRODUCERET  

Vi leverer skræddersyede 
løsninger udfra jeres individuelle 

behov. Hvad enten du ønsker 
at bibeholde jeres nuværende 
armaturer, eller at få et helt nyt 

og moderne udtryk. 

Med den rette lysstyrke og 
intensitet får du glæde af lysets 

sunde egenskaber. 
I får et bedre arbejdsmiljø, helt 

uden gener som blænding, 
manglende belysning osv. 

Alle vores produkter er designet 
med omtanke for miljøet. 

Vi anvender bæredygtige ma-
terialer og designer vores nye 
armaturer så de kan skilles ad 
og genanvendes. Det sikrer op 
til 42 % ekstra CO2 besparelser. 

>> Vores ambition er at gøre op med den traditionelle brug-og-smid-væk kultur der hersker 

mange steder. Vi ønsker at bidrage til en verden hvor vi sætter så lavt et CO2-aftryk som muligt.

Det gør vi ved at genanvende materialer, ombygge i stedet for at indkøbe nyt, 

- og skabe smukke designs af bæredygtige materialer. 
                                      Lars Elmvang, Partner og strategisk direktør i Fischer Lighting. 



GIV BØGERNE DET LYS 
DE FORTJENER

Med den rette belysning fremstår bøgerne tydeligt og 

letlæseligt på alle hylder. Til glæde for både brugere og an-

satte. Ingen mørke kroge eller områder hvor det er svært at 

finde materialerne. 



Hillerød bibliotek er nu et af landets bedst oplyste

Ledelsen på Hillerød Bibliotek har i tæt samarbejde med Hillerød kom-
mune besluttet at træffe grønne og bæredygtige valg for at mindske 
kommunens CO2 aftryk. 
En af de tunge udgiftsposter på Hillerød bibliotek kom fra belysningen, 
og personalet manglede fleksibilitet. 

Valget faldt på Fischer Lightings bæredygtige koncept, hvor lyset autom-
atisk tilpasser sig efter aktiviteten i rummet, eller den kan styres manuelt 
efter behov. Kommunen løfter nu både deres ansvar for miljøet, og for 
at skabe de bedst mulige rammer for brugere og personalet på bibliote-
ket. 

Investeringen er tjent hjem på bare 2 år. 

OPGAVE
Hillerød Bibliotek har fået opgraderet deres reolbelysning til 
specialdesignede reolarmaturer, og fik i alt 1.000 traditionelle
downlights, kassearmaturer og 60x60 armaturer opgraderet 
med nye LED-indsatse. 
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ZEUS DESIGNET TIL BOGREOLER
Fleksibelt og bæredygtigt designet reolbelysning i 
aluminium og med et flot moderne design. 

 888 mm.

75 m
m

.

> Indbygget intelligent lysstyring

> Vinklen kan justeres efter behov

> Justerbar med op til 7 cm. fra reol



PHOTOMETRISK DATA  

Alle vores produkter testes for lyskvalitet, lysfordeling, 
lumen, Ra-værdi, flicker og energiforbrug hos DTU 
Fotonik. Alt er CE-mærket og har 5 års garanti.

DATABLAD - ZEUS Reolarmatur 

Watt (W) 14W
Forsyningsspænding (V AC) 230V
Lyskilde LED
Lumen/W 117,1
Kelvin (K) 2700-3000-4000K
IP Klasse IP20
Isolationsklasse SELV
Mulighed for Pir og Lys sensor / Dali Ja 
Board spænding 36V
Max Flux Lumen Ud 3993
Systemeffekt v. max. 34,1W
SDCM (MacAdam) 3
RA / CRI >80 
Spredning  (°) 120°
Indendørs LED levetid L90B10 50.000h. 
Dimensioner LBH 888x75x45
Driver extern Philips 
Driver placering Extern
Systemgaranti (år) 5
* Fischer Lighting anvender drivere og LED dioder fra førende kvalitetsleverandører. Fischer Lighting følger 
den Internationale standard der sætter en  tolerance på tilsluttet belastning og bevaret lysudbytte på +/- 10 % 
ved en omgivelsestemperatur på 25° C . Svigt af enkeltstående LED punkter er ikke en klagegrund, så længe 
lysudbyttet ikke falder under tolerancen. Farvetemperaturen kan ligeledes variere med 175 Kelvin fra den 
påskrevne værdi ved en omgivelsestemperatur på 25° C.



Fischer Lighting 
Skjulhøj Allé 46 

DK-2720 Vanløse
Tlf.: (+45) 78 79 72 78

info@fischer-lighting.com
www.fischer-lighting.com

SKAL I OGSÅ HAVE MARKEDETS BEDSTE BIBLIOTEKSBELYSNING? Vælg én af vores bæredygtige 
LED-koncepter og skab den rette belysning og atmosfære på jeres bibliotek. 

Vi tilbyder en installationsprocess, der giver færrest mulige ombygningsgener, og der er ikke 
behov for at lukke hele biblioteket mens det står på. Vi er konkurrencedygtige på prisen og 

sikrer jer, at I sætter det mindst mulige CO2-aftryk.

FISCHER LIGHTING er en innovativ dansk virksomhed, der arbejder for at levere markedets 
bedste lys samtidig med at vi respekterer og passer på vores miljø. Vi udvikler 

koncepter der opfylder alle markedets krav til lyskvalitet.
Alt er CE-mærket og leveres med 5 års garanti. 

VÆLGER DU VORES LØSNINGER, VÆLGER DU EN GRØNNERE FREMTID.

OUR CONTRIBUTION TO A BRIGHTER FUTURE 


